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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– FEVEREIRO –

01 – Mc 4,35-41 
02 – Lc 2,22-40 (APRESENTAÇÃO 
DO SENHOR, festa)
03 – Mc 5,1-20 (São Brás)
04 – Mc 5,21-43 
05 – Mc 6,1-6 (Santa Águeda)
06 – Mc 6,7-13 (São Paulo Miki e 
Companheiros Mártires)
07 – Mc 6,14-29
08 – Mc 6,30-34 (Santa Josefi na Bakhita)
09 – Mt  5,13-16 (5º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
10 – Mc 6,53-56 (Santa Escolástica)
11 – Mc 7,1-13 (Nossa Senhora de Lourdes)
12 – Mc 7,14-23 
13 – Mc 7,24-30
14 – Mc 7,31-37 (São Cirilo, monge e 
São Metódio)
15 – Mc 8,1-10
16 – Mt 5,17-37 – (6º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM)
17 – Mc 8,11-13 (Sete Santos 
Fundadores dos Servitas)
18 – Mc 8,14-21
19 – Mc 8,22-26
20 – Mc 8,27-33
21 – Mc 8,34-9,1 (São Pedro Damião)
22 – Mt 16,13-19 (Cátedra de São 
Pedro, festa)
23 – Mt 5,38-48 (7º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM) 
24 – Mc 9,14-29
25 – Mc 9,30-37
26 – Mt 6,1-6.16-18 (QUARTA-
FEIRA DE CINZAS)
27 – Lc 9,22-25
28 – Mt 9,14-15
29 – Lc 5,27-32

Escutemos os gritos dos migrantes. 
Rezemos para que o clamor dos irmãos 
migrantes, vítimas do tráfi co criminoso, 

seja escutado e considerado.

VISITA DA IMAGEM E 
RELÍQUIA PEREGRINAS 

DO BEATO ANTÔNIO 
FREDERICO OZANAM
De 01 a 06 de janeiro de 2020, os 

vicentinos da Diocese de Paranavaí 
tiveram a honra de receber a visita 

da imagem e relíquia do Beato 
Antônio Frederico Ozanam, principal 

fundador da Sociedade de São 
Vicente de Paulo - SSVP.

➲ PÁG. 07

JOVENS DA RCC 
REALIZAM A

MISSÃO JESUS 
NO LITORAL
A missão “Jesus no Litoral” 

(JNL), realizada pelos jovens da 
Renovação Carismática Católica, 
tornou-se tradicional no Estado do 
Paraná. Neste ano aconteceu em 
Matinhos, de 26 de dezembro de 

2019 a 4 de janeiro de 2020.
➲ PÁG. 06

DOM MÁRIO SPAKI 
PARTICIPA DO 1º ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE NOVAS 
COMUNIDADES - CHARIS

➲ PÁG. 04

O bispo de Paranavaí, Dom Mário Spaki, 
foi eleito pelo Conselho Permanente da 
CNBB, em novembro de 2019, como 
referencial para o Charis no Brasil.



02 Dia Mundial da Vida Consagrada – Celebração Eucarística Catedral
03 Reunião com os Decanos na cúria Paranavaí
05 Reunião do Decanato de Paraíso São Carlos do Ivaí
06 Reunião do Decanato de Loanda Nova Londrina
07 Reunião do Decanato de Paranavaí Cúria
07 Celebração Diocesana de envio dos trabalhos e do material da Campanha em Quebo Catedral Maria Mãe da Igreja
07 a 09 RCC – Reunião do Conselho Estadual 
08 e 09 Comire – V Enc. de Formação dos Vocacionados a Quebo Ibiporã
08 e 09  Formação do curso de missionários terapeutas – Pietá Paranavaí
09 a 16 Celebração de envio paroquial – apresentação e bênção dos catequistas Nas paróquias
10 Reunião do Conselho de Presbíteros – cúria Paranavaí
11 a 28 Visita Ad Limina Roma
15 e 16 Pastoral Carcerária – Formação Cosdipa
16 MFC – Curso de Noivos São Sebastião
22 a 25 Retiro com os candidatos a Diáconos e esposas Cosdipa
26 Quarta-feira de Cinzas

Palavra do Pastor➲

DOM MÁRIO SPAKI
Bispo Diocesano
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CARTA DE PRÓPRIO PUNHO DO PAPA FRANCISCO

AGENDA DE FEVEREIROAGENDA DE FEVEREIRO
➲

Nunca na vida tinha pensa-
do que um dia receberia 
uma carta de um Papa! 

Mas recebi e a alegria foi imensa! 
Até agora, dias depois, ainda sinto 
meu coração maravilhado.

A ideia de escrever ao Papa 
veio durante o retiro de 8 dias que 
fi z na Vila Kostka (Itaici – SP), 
que fi z de 2 a 10 de janeiro desse 
ano. Esse retiro era exclusivo para 
bispos. Éramos 19 de várias par-
tes do Brasil, dentre os quais esta-
va também Dom Geremias Stein-
metz, que foi bispo aqui em Paranavaí. 

Foram dias de total silêncio e oração 
num local em que a natureza convida a 
rezar. Ali, no meio das árvores, cada um 
individualmente, rezava mais de 6 horas 
ao dia, somente com a Bíblia na mão, me-
ditando as parábolas de Jesus e revivendo 
o encantamento por Deus que esse tipo de 
oração proporciona.

De repente, no meio da oração, veio-
me a ideia de escrever para o Papa. Escre-
ver para o Papa? Sim! Para contar a ele 
as maravilhas que a Ação Evangelizadora 
cada comunidade uma nova vocação está 
realizando. Essa ideia não me deixou mais! 

No último dia do retiro, durante o al-
moço, quando já tinha terminado o tempo 
do silencio, fi quei sabendo que um dos 
padres jesuítas, que mora naquela casa 
de retiros, é amigo do Papa Francisco há 
muitos anos. Encostei-me ao lado daquele 
padre na mesa e comi rápido. Enquanto 
isso ele me contava algumas histórias, 
admirado por eu ser um bispo tão jovem. 
Depois foi a minha vez de falar. Contei a 

ele de como nasceu a ação evangelizado-
ra das vocações, como está se espalhando 
pelo Brasil e produzindo frutos. Depois 
acrescentei: eu queria muito contar es-
sas coisas bonitas ao Papa Francisco! Aí, 
imediatamente ele me disse: eu escrevo 
um email para o Papa uma vez ao mês. E 
já faz um mês da última vez que escrevi. 
Então perguntei a ele, com muito jeitinho, 
se ele aceitaria mandar junto no seu email 
uma carta minha para o Papa. Ele disse 
que sim, mas logo acrescentou: seja bre-
ve, pois o Papa tem muita coisa para ler... 

Era tudo o que eu queria. Ao sair, pe-
guei o endereço email desse padre e co-
mecei a redigir a carta. Escrevi em italia-
no para ser um dom para o Papa, mesmo 
imaginando que ele deve entender o por-
tuguês. Assim, dia 17 de janeiro enviei a 
carta ao padre e ele deve ter mandado ao 
Papa no dia seguinte. 

Nesse meio tempo eu já tinha saído do 
retiro em Itaici e viajado para Recife, para 
participar de um encontro internacional 
do Charis (Serviço internacional da Reno-

vação Carismática Católica). De 
repente, no domingo de manhã, 
dia 19 de janeiro, liguei o celular 
e apareceu um email com o reme-
tente San Pietro, Vaticano – Papa 
Francisco. Nossa, as palpitações 
foram lá em cima, de imediato. 
Abri o arquivo PDF e vi uma carta 
escrita de próprio punho do Papa 
Francisco. Degustei cada uma da-
quelas palavras! Eu custava acre-
ditar que aquilo era verdade!

Seja nas palavras como tam-
bém na resposta imediata, o Papa 

deixava transparecer o seu jeito de ser: 
simples, direto, humilde, muito delica-
do. Ele afi rmou que gosta muito daquele 
trabalho pelas vocações e agradeceu por 
tudo aquilo que faço. Disse ainda:  Deus 
permitindo nos veremos em fevereiro, na 
visita ad limina. De fato, dia 24 de feve-
reiro todos dos bispos do Paraná nos en-
contraremos com ele. Naquela ocasião 
quero dar um abraço a ele com gratidão!

Tradução da carta do Papa Francisco:
Dom Mário Spaki
Caro irmão,
Obrigado pela sua carta enviada a mim 
pelo Pe. González.
Gosto muito deste trabalho pelas voca-
ções! Obrigado por aquilo que você faz. 
Deus permitindo nos veremos em feverei-
ro, na visita ad limina.
Por favor, reze por mim e eu rezo por você.
Que Deus lhe abençoe e Nossa Senhora 
lhe proteja.

Fraternalmente,
Francisco
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Em dezembro de 2019, 
Padre Marcelo Santiago, 
da Paróquia Santo An-

tonio de Pádua, de Terra Rica, 
pela primeira vez celebrou 
uma Missa em uma Delegacia 
de Polícia: “Fiquei muito feliz 
em poder viver esta passagem 
do Evangelho: ‘ESTIVE PRE-
SO E FOSTES ME VER’ (Mt 

25,36). Enquanto Igreja Católi-
ca e Pastoral Carcerária, fomos 
levar aos que lá se encontram 
a boa notícia deste Natal: Je-
sus nasceu... Nasceu para TO-
DOS... e a todos nós quer dar 
VIDA NOVA e uma oportuni-
dade de um novo recomeço”, 
disse o Padre. 

Agradecemos aos membros 

da Pastoral Carcerária pelo belo 
trabalho iniciado. Agradecemos 
também ao Delegado de Terra 
Rica, bem como os investigado-
res, agentes penitenciários e de-
mais policiais que lá se fi zeram 
presentes. Deus ilumine, aben-
çoe e proteja a todos! 

Pastoral Carcerária de Terra Rica

PASTORAL CARCERÁRIA 
EM TERRA RICA

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
TEMA: FRATERNIDADE E VIDA: DOM E 

COMPROMISSO
Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34)

Prezados irmãos Padres, leigos e leigas.

No dia 25 de fevereiro, iniciaremos a Campanha da Fraterni-
dade 2020. A experiência vivida no ano passado, acredito que foi 
boa, e pretendemos fazer o mesmo neste ano, ou seja, encontros 
de preparação em uma Paróquia, juntando as Paróquias vizinhas.

Os encontros serão sempre no mesmo horário, das 19h30min 
às 22 horas.
10 de fevereiro de 2020, segunda-feira, em Nova Londrina.
Paróquias: Nova Londrina, Marilena, Diamante do Norte e Itaúna 
do Sul. 
11 de fevereiro de 2020, terça-feira, em Terra Rica.
Paróquias: Terra Rica, Guairaçá, Adhemar de Barros e Santo An-
tônio Caiuá. 
13 de fevereiro de 2020, quinta-feira, no Cosdipa.
Paróquias: Amaporã, (Paranavaí)Catedral Maria Mãe da Igreja, 
São José Operário, São Paulo, Nossa Senhora do Carmo, Nos-
sa Senhora Aparecida-Ipê, São Sebastião, Santa Rita -Morumbi e 
N.Sra. das Graças-Graciosa. 
14 de fevereiro de 2020, sexta-feira em Loanda, na Paróquia 
Nossa Senhora de Guadalupe.
Paróquias: Nossa Senhora de Guadalupe-Loanda, Nossa Senhora 
Aparecida-Loanda, São Pedro do Paraná e Porto Rico. 
17 de fevereiro de 2020, Segunda-feira em Santa Cruz do 
Monte Castelo.
Paróquias: Santa Cruz de Monte Castelo, Querência do Norte, Pla-
naltina do Paraná, Santa Mônica, São José do Ivaí e Santa Isabel 
do Ivaí. 
18 de fevereiro de 2020, Terça-feira em Paraíso do Norte.
Paróquias: Paraíso do Norte, Tamboara, São Carlos do Ivaí e Mirador. 
20 de fevereiro de 2020, Quinta-feira em Alto Paraná.
Paróquias: Alto Paraná, São João do Caiuá e Nossa Senhora de 
Fátima-Sumaré.

Padre Benedito Bernardino da Silva
Assessor da Campanha da Fraternidade 

A IGREJA UNIDA EM ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES.

A sua comunidade já ofereceu vocações para a Igreja?
“Pedi ao Senhor da messe...” (Mt 9,38)
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DOM MÁRIO SPAKI PARTICIPA DO 1º ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE NOVAS COMUNIDADES - CHARIS

O bispo de Paranavaí, 
Dom Mário Spaki, foi 
eleito pelo Conselho 

Permanente da CNBB, em no-
vembro de 2019, como referen-
cial para o Charis no Brasil.

Entre os dias 14 e 17 de ja-
neiro de 2020, a sede da Obra 
de Maria, em Recife (PE), 
sediou o 1º Encontro Interna-
cional de Novas Comunida-
des. Evento promovido pelo 
CHARIS (do inglês: Catholic 
Charismatic Renewal Interna-
tional Service: Serviço inter-
nacional da Renovação Ca-
rismática Católica), um novo 
organismo da Igreja Católica, 
instituído pelo Papa Francis-
co no Pentecostes de 2019. 
O objetivo desse organismo é 
ser um serviço internacional 
para cuidar de toda a corrente 
de graça que veio por meio do 
Espírito Santo para a Igreja.

O Papa deseja fortalecer a 
comunhão entre todas as ex-
pressões carismáticas, que en-

Na solenidade da Sagrada 
Família, no dia 29 de 
dezembro de 2019, na 

Abadia Cisterciense Nossa Se-
nhora de Santa Cruz, em Santa 
Cru do Monte Castelo, a família 
monástica cisterciense comemo-
rou com um dia de Ação de Gra-
ças, o Jubileu de Prata da Irmã 
Maria Mônica Barbosa.

Às 11 horas na Capela da 
Abadia, nosso bispo, Dom Má-
rio Spaki, presidiu a Santa Missa 
juntamente com Dom Abade Cel-
so, da Abadia de Itaporanga – SP.

Estiveram presentes sacer-
dotes e religiosos da diocese, 
irmãos e irmãs das abadias de 
Itaporanga-SP, Campo Gran-
de-MS, Madre Abadessa Maria 

volve o próprio movimento, as 
novas comunidades, os padres 
cantores, os meios de comu-
nicação, as gráfi cas, missões, 
acampamentos etc.

O evento iniciou no dia 14 
de janeiro de 2020, com a pre-
sença de 93 fundadores de no-
vas comunidades do Brasil. No 
dia seguinte, continuou com a 
participação de delegações de 
mais de 71 países. Estiveram 
presentes no encontro, o Car-
deal Kevin Joseph Farrell, Pre-
feito do Dicastério dos Leigos, 
Família e Vida do Vaticano, 
Dom Mário Spaki, bispo de Pa-
ranavaí, eleito referencial para 
o Serviço Nacional de Comu-
nhão (que é o Charis no Brasil), 
e Jean-Luc Moens, moderador 
do Charis internacional.

Para Dom Mário Spaki, foi 
o primeiro contato com o Cha-
ris, desde que foi eleito na reu-
nião do Conselho Permanente 
da CNBB como referencial 
para o organismo no Brasil, em 

Da esquerda: Jean-Luc Moens, Cardeal Kevin 
Joseph Farrell e Dom Mário Spaki

novembro de 2019. Após par-
ticipar do encontro e conhecer 
melhor o organismo, ele afi rma: 
“Fiquei encantado por perceber 
como a corrente de graça, que 
continua descendo do Espírito 
Santo a todo momento, é central 
na evangelização hodierna”.

Karina de Carvalho – Assessora de 
Comunicação CNBB Sul 2

JUBILEU DE PRATA DA IRMÃ MARIA MÔNICA BARBOSA

Conceição, da Abadia de Itara-
ré-SP. Também benfeitores, ami-
gos e familiares de Juquiá-SP, 
juntamente com o pai da jubilan-

da, senhor José Honorato Barbo-
sa, que enfrentou longa viagem, 
já com 96 anos de idade.

Que a vida monástica e este 

ano jubilar de Irmã Maria Mô-
nica Barbosa O.Cist. sejam se-
mentes para nascer e fl orir no-
vas vocações.

Abadessa Maria Verônica Negri-
zolli, Irmã Maria Mônica Barbosa 
e Comunidade Monástica de Santa 
Cruz de Monte Castelo, agradecem 
a presença de todos!
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BARCO HOSPITAL PAPA FRANCISCO: MOTIVAÇÕES 
E SIMBOLISMOS NAS ÁGUAS DO RIO AMAZONAS

Missão, caridade, comu-
nhão e solidariedade. 
São várias as palavras 

que podem tentar definir as moti-
vações e os simbolismos em tor-
no da mais emblemática embar-
cação que cruza desde setembro 
de 2019 as águas do rio Amazo-
nas. “Estamos diante de um mi-
lagre”, disse o bispo de Óbidos 
(PA), dom Bernardo Johannes 
Bahlmann, quando recebeu o 
Barco Hospital Papa Francisco 
na primeira viagem do barco de 
32 metros de comprimento, após 
sair do estaleiro de Fortaleza, 
rumo à diocese paraense.

O milagre a que se refere 
dom Bernardo é fruto dos qua-
tro substantivos citados acima. 
A missão foi confiada pelo Papa 
Francisco, quando visitou o Bra-
sil por ocasião da Jornada Mun-
dial da Juventude Rio2013. Na 
ocasião, estava em um hospital 
mantido pela Associação e Fra-
ternidade São Francisco de Assis 
na Providência de Deus e per-
guntou ao superintendente, frei 
Francisco Belotti, se já atuavam 
na Amazônia. Diante da negati-
va, os enviou em missão.

“Vendo a necessidade do nos-
so povo, o abandono do nosso 
povo no Oeste do estado do Pará 
e, sobretudo, a fragilidade da saú-
de na nossa região da Amazônia, 
o frei teve essa ideia junto co-
migo de ter um barco hospital”, 
conta dom Bernardo Bahlmann.

“Da mesma forma que o rio 
Amazonas, o Barco Hospital 
Papa Francisco não se tornou re-
alidade em razão dos esforços de 
apenas uma pessoa, mas sim é 
fruto da dedicação e do trabalho 
de milhares de pessoas”, compa-
ra Francisco Belotti.

Sinal de comunhão e con-
vergência de esforços e propósi-
tos, o projeto do barco hospital 
nasceu a partir da presença da 
Associação e Fraternidade São 
Francisco de Assis no território 
da diocese de Óbidos, onde as-
sumiu dois hospitais.

Atenção aos ribeirinhos – 
Em agosto, durante a bênção 

e inauguração oficial do barco 
hospital, realizada em Belém 
(PA), o arcebispo metropolitano, 
dom Alberto Taveira Corrêa, fa-
lou da missão confiada por Deus 
à humanidade de cuidar da na-
tureza e das pessoas umas com 
as outras: “A Igreja sempre des-
cobriu e continua a descobrir as 
formas desse cuidado, especial-
mente com a vida das pessoas. 
E para nós na Amazônia, esta é 
uma imensa responsabilidade”.

O frei Francisco Belotti re-
corda as Obras de Misericórdia 
inseridas na vocação da vida re-
ligiosa consagrada, num duplo 
caminho de entrar na Igreja para 

aprender a amar e sair para ser-
vir. Atuar na assistência à saúde 
para ele é corresponder à missão 
dada por Cristo: “a partir daí, 
quando o governo participa com 
o dever e nós com a missão, o 
povo de Deus ganha muito”.

O Barco Hospital Papa Fran-
cisco também contará com a ati-
tude voluntária de profissionais 
de saúde dispostos a dedicar 
seus dons às populações ribeiri-
nhas do oeste paraense.

Como funciona – O projeto 
pretende atender mais de mil co-
munidades ribeirinhas e cerca de 
700 mil pessoas, com dois hos-
pitais de apoio e abrangência em 
doze municípios que margeiam 
o Rio Amazonas (Alenquer, Al-
merim, Belterra, Curuá, Faro, 
Juruti, Monte Alegre, Óbidos, 
Oriximiná, Prainha, Santarém 
e Terra Santa). De acordo com 

No dia 19 de dezembro de 2019, aconteceu no COSDIPA de 
Paranavaí, a eleição da nova Diretoria do COSDIPA, gestão 
2020 a 2022.

Assessor: Padre Nilton Reami
Coordenador: Pedro Moreira
Vice-coordenador: Carlos Alberto Bilotti
Tesoureiro: Erinaldo Francisco dos Santos
Deus continue abençoando os trabalhos realizados nesta Casa de 

Encontros e também todos os que fizeram e farão parte desta Diretoria, 
servindo sempre para o bem comum.

FICHA TéCNICA: 
• 32 metros comprimento
• 23 profissionais da área da 
saúde (contratados e volun-
tários)
• Capacidade para até 30 tri-
pulantes
• Salas e serviços: raio-x, 
mamografia, ecocardiograma, 
teste ergométrico, sala cirúrgi-
ca, laboratório de análises, far-
mácia, sala de vacinação, con-
sultórios médicos, consultório 
oftalmológico e odontológico, e 
ainda, leitos de internação.

Fonte: Site da CNBB

dom Bernardo Bahlmann, o bar-
co deve funcionar duas semanas 
durante o mês nas comunidades 
e nas outras duas semanas ficará 
no porto de Óbidos.

NOVA DIRETORIA 
DO COSDIPA
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JOVENS DA RCC REALIZAM A
MISSÃO JESUS NO LITORAL

A missão “Jesus no 
Litoral” (JNL), rea-
lizada pelos jovens 

da Renovação Carismática 
Católica, tornou-se tradi-
cional no Estado do Para-
ná. Neste ano aconteceu 
em Matinhos, de 26 de 
dezembro de 2019 a 4 de 
janeiro de 2020.

São vários dias com jo-
vens missionários prepara-
dos para a convivência com 
as milhares de pessoas que 
aproveitam suas férias na 
praia. São breves momen-
tos de oração dentre outras 
atividades. É a fé e a vida 
que se unem proporcionado 
momentos de espiritualida-
de e bem-estar. 

Conforme a RCC, o JNL 
tem como tema “Miseri-
córdia Infinita”, baseado na 
frase de Santa Terezinha do 
Menino Jesus: “A mim ele 
me deu a sua misericórdia 
infinita e é através dela que 
contemplo e adoro as outras 

perfeições divinas”. Justa-
mente pensando nesta mise-
ricórdia, uma das vertentes é 
trabalhar com população em 
situação de rua.

Dentro da programação 
da missão houve missas, 
música e artes, orações, vi-
sitas, reflexão e formações. 
Além de evangelizar na 
praia e nas portas, os “la-
ranjinhas” visitam casas no-
turnas, bares, hospitais e o 
comércio, levando a Palavra 
de Deus, que é viva e eficaz.

A Diocese de Paranavaí 
também esteve presente na 
missão com a participação 
de alguns jovens da RCC.

Segundo os organiza-
dores, desde a primeira 
edição do evento muitas 
vidas foram restauradas, 
famílias restituídas e os jo-
vens puderam experimentar 
um pouco como é viver em 
busca da santidade. 

Fonte: Site da RCC

Durante os dias 22 a 26 de 
janeiro de 2020, repre-
sentantes do movimento 

eclesial da Renovação Carismá-
tica Católica da diocese de Para-
navaí, se reuniram em unidade 
com toda a RCCBRASIL no En-
contro Nacional de Formação, 
que aconteceu nas cidades de ca-
choeira Paulista e em Aparecida, 
ambas no estado de São Paulo.

O ENF reuniu lideranças de 
todo o Brasil, que juntos rece-
beram orientações de como tra-

balhar o tema proposto nos di-
versos serviços da Renovação 
Carismática Católica. O Tema 
anual a ser vivido por todos 
os membros do movimento é 
“Transformai-vos pela renova-
ção do vosso espírito” (Roma-
nos 12,2).

Que com essa moção pos-
samos ser transformados pela 
renovação do nosso espírito e 
propagar em toda a Diocese de 
Paranavaí o verdadeiro Pente-
costes. 

RCC - ENCONTRO 
NACIONAL DE 

FORMAÇÃO - ENF
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VISITA DA IMAGEM E RELÍQUIA PEREGRINAS 
DO BEATO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM

De 01 a 06 de janeiro de 
2020, os vicentinos da 
Diocese de Paranavaí 

tiveram a honra de receber a vi-
sita da imagem e relíquia do Be-
ato Antônio Frederico Ozanam, 
principal fundador da Sociedade 
de São Vicente de Paulo - SSVP.

Peregrinando pelo Brasil des-
de março de 2018, a imagem e a 
relíquia chegaram em nossa dio-
cese no dia 1º de janeiro de 2020, 
na cidade de Terra Rica, vindas 
de Mato Grosso do Sul, recep-
cionadas por vicentinos com uma 
carreata até a Paróquia Santo An-
tônio de Pádua, onde foi celebra-
da a missa, presidida pelo Bispo 
Diocesano, Dom Mário Spaki.

“A relíquia consiste em um 
pedaço de linho na cor creme, 
que o bem-aventurado usava 
quando foi enterrado. O tecido 
era parte de um manto colocado 
para envolver o corpo, segundo 
um ritual típico dos franciscanos, 
porque Ozanam também parti-
cipava da Ordem Terceira Fran-
ciscana. Em 1929, quando houve 
a exumação do corpo, a família 
do principal fundador da SSVP 
autorizou que fosse retirada uma 
parte do linho para transformá-lo 
em pequenas relíquias. A relí-
quia foi afixada em uma imagem 
de cerâmica que retrata Ozanam. 
O objeto constitui uma forma de 
manter sempre viva a memória 
do principal fundador e torna-se 

também um item de veneração”.
Sabemos que as relíquias 

têm grande importância na vida 
da Igreja, e possui base escritu-
rística, como demonstra a pas-
sagem de Mateus 9, 20-22, que 
fala sobre a hemorroísa, mulher 
que sofria de um fluxo de sangue 
há 12 anos e, ao tocar a orla do 
manto de Jesus, foi curada. Tam-
bém temos os lenços de Paulo, 
que Lucas descreve em Atos dos 
Apóstolos 19,11-12: “eram leva-
dos aos enfermos; e afastavam-
se deles as doenças e retiravam-
se os espíritos malignos”. 

A peregrinação da imagem 
e relíquia acontece para motivar 
cada vez mais a devoção dos 
Vicentinos ao bem-aventura-
do Antônio Frederico Ozanam. 

Desta forma, acredita-se que, 
no período em que estiverem 
em trânsito, muitos milagres po-
dem acontecer, sendo atribuídos 
ao principal fundador da SSVP. 
Como dizia Santo Agostinho: “o 
Espírito Santo se serve das relí-
quias para realizar suas obras”.

Durante o tempo em que 
esteve em nossa diocese, a ima-
gem e relíquia estiveram visi-
tando vicentinos enfermos e fa-
mílias assistidas, passando por 
algumas paróquias das cidades 
de Itaúna do Sul, Loanda, Alto 
Paraná, Paranavaí e Paraíso do 
Norte, seguindo para Cianorte, 
no dia 6 de janeiro. 

Csc. Taís Rocha - Secretária do 
Conselho Central de Paranavaí



www.diocesedeparanavai.org.brDiocese de Paranavaí, fevereiro/20208•
➲JORNAL DIOCESANO

NOME NATALÍCIO ORDENAÇÃO
Pe. Zenilton dos Santos de Oliveira  07/02/2004
Pe. Maycon Renan da Silva 08/02/1988 
Pe. Rivaldo Francisco Brandão  08/02/2009
Pe. Romildo Neves Pereira 17/02/1974 
Pe. Orlando Ribeiro 17/02/1968 
Pe. José Neto Bezerra da Silva  18/02/1995
Pe. Inácio Schiro�   20/02/1994
Pe. Gilmar da Silva  23/02/2008

PADRES ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE FEVEREIRO

O Seminário Diocesano MARIA MÃE 
DA IGREJA, em Paranavaí, estará 
acolhendo, a partir do dia 03 de feve-

reiro de 2020, seis (06) novos seminaristas 
para o Ensino Médio e Propedêutico. São 
jovens que passaram por encontros, acom-
panhamentos e estágios Vocacionais em 
busca de maior conscientização, e agora se 
propõem, durante o tempo em que residirem 
no Seminário, a buscar, por meio de acom-
panhamento, vida de oração, estudo e inú-
meras outras atividades, amadurecimento e 
o necessário discernimento para sua cami-
nhada vocacional.

Desde já, manifestamos a nossa alegria 
pelo sim de cada um desses jovens e pedi-
mos que a Mãe da Igreja interceda pela vida 
e vocação de cada um. São eles:

Brendon Luan Alves de Lima (Paróquia 
São Pio X - Nova Londrina)

Guilherme Manzotti Soares (Paróquia 

Santo Antonio de Pádua - Alto Paraná)
Heitor Minhano Dourado (Paróquia São 

Carlos Borromeu - São Carlos do Ivaí)
Luiz Filipe Oliveira Gonçalves Batis-

ta (Paróquia São João Batista–São João do 
Caiuá)

Marco Antonio da Silva Matos (Paró-
quia Santa Helena - Marilena)

Thiago Pereira da Silva (Paróquia São 
João Batista - São João do Caiuá)

E, permanecendo conosco, completando 
seu tempo de formação desde 2018:

Pablo Rocha Chiovette (Paróquia Santo 
Antonio de Pádua - Alto Paraná)

Nossa gratidão também, a todas as pes-
soas que rezaram e colaboraram conosco e 
que, direta ou indiretamente têm nos ajuda-
do com sua presença, oração e contribuição.

Padre José Carlos Pereira de Carvalho - Reitor 
do Seminário Diocesano Maria Mãe da Igreja

Se você, jovem, deseja consagrar sua vida a Deus no serviço aos mais Pobres, 
venha ser Filha da Caridade! 

Siga os passos de São Vicente de Paulo e de Santa Luísa de Marillac!

Somos uma família de Irmãs, trabalhando nos mais diversos lugares: 
comunidades carentes, missões, hospitais, asilos, creches, colégios e paróquias.

Se o grito e a dor dos Pobres estão deixando você inquieta, Deus pode estar 
convocando você para uma missão especial!

A CARIDADE DE JESUS Cristo crucifi cado anima e infl ama o coração da Filha 
da Caridade, impelindo-a a correr ao serviço de todas as misérias.

Esse é o Carisma expresso no selo da Companhia.
Servir aos pobres é Servir a Deus.

Converse com uma Filha da Caridade mais próxima de você e,
juntas, façamos este caminho de discernimento vocacional!

FILHAS DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

(44) 3421-1160 – PARANAVAÍ
(44) 3431-2000 – PARAÍSO DO NORTE

DESEJA 
CONSAGRAR 

SUA VIDA?

O Dia Mundial da Vida Religiosa 
Consagrada foi celebrado na Cate-
dral Maria Mãe da Igreja em Para-

navaí, no dia 2 de fevereiro de 2020, Fes-
ta da Apresentação de Jesus no Templo. 
Muitas religiosas da Diocese participaram 
desta celebração, presidida por Dom Má-

rio Spaki. “A vida consagrada não é so-
brevivência, é vida nova. É encontro vivo 
com o Senhor no seu povo. É chamado à 
obediência fiel de cada dia e às surpresas 
inéditas do Espírito. É visão daquilo que 
importa abraçar para ter a alegria: Jesus.” 
(Papa Francisco)

DIA MUNDIAL DA VIDA 
RELIGIOSA CONSAGRADA

NOVAS VOCAÇÕES PARA A DIOCESE


